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www.eures.sk www.eures.europa.eu
Cieľom siete EURES je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.
EURES disponuje databázou voľných pracovných miest v rámci celej
EÚ/EHP. Okrem ponuky pracovných miest na stránke www.eures.sk
nájdete informácie o životných a pracovných podmienkach v štátoch
EÚ/EHP, informácie o situácii na jednotlivých trhoch práce, o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení,
ale aj vzory životopisov a kontakty na dôležité inštitúcie.
E - mailové a telefonické kontakty na EURES poradcov a Eures asistentov nájdete na www.eures.sk v časti Kontakty.

www.europass.cedefop.eu.int
Europass je portfólio piatich dokumentov (životopis – CV, jazykový
pas, mobilita, dodatok k osvedčeniu, dodatok k diplomu), ktoré Vám
pomôžu zrozumiteľne prezentovať svoje zručnosti a kompetencie kdekoľvek v Európe.

www.saia.sk

www.euraxess.sk

SAIA, n. o., v rámci svojich programov umožňuje mladým ľuďom a
verejnosti ľahší prístup k informáciám o študijných a výskumných pobytoch študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov v
zahraničí.
V rámci svojej činnosti:
•

poskytuje informácie a poradenstvo o štúdiu v zahraničí a štipendijných možnostiach na zahraničné študijné a výskumné pobyty,

•

organizuje výberové konania na štipendijné pobyty,

•

organizuje semináre a informačné dni zamerané na akademické mobility a o možnostiach štúdia v zahraničí a o štipendijných
programoch pre študentov stredných a vysokých škôl,

•

koordinuje prijatia zahraničných štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na študijné a výskumné pobyty
v Slovenskej republike,

•

propaguje slovenské vysoké školy na vzdelávacích veľtrhoch
doma a v zahraničí,

•

vydáva publikácie o štúdiu v zahraničí a mesačník Bulletin SAIA.

EURAXESS zhromažďuje relevantné informácie týkajúce sa konkrétnych reálnych situácií, s ktorými sa výskumný pracovník stretáva v
bežnom živote. Informácie sú prehľadne usporiadané do tematických
oblastí a obsahujú aj kontakty na príslušné inštitúcie, ktoré sú za danú
oblasť zodpovedné.
SAIA a EURAXESS sú zastúpené v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Prešove a Nitre.

www.aiesec.sk
AIESEC je globálna, apolitická, nezisková organizácia riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Jej členovia prejavujú záujem o globálne otázky, vedúce pozície
a manažment.
O čo sa usilujeme?
Mier a naplnenie ľudského potenciálu.
Naša úloha
Medzinárodné príležitosti umožňujú mladým ľuďom objaviť a rozvíjať
svoj potenciál a tým pozitívne ovplyvňovať spoločnosť v budúcnosti.
Naša činnosť
AIESEC poskytuje svojim členom komplexnú skúsenosť rozvoja pozostávajúcu z vedúcich pozícií, zahraničných stáží a globálneho vzdelávania.
Kontakt:
AIESEC Slovensko
Dvojkrížna 47
812 07 Bratislava
Tel: 02/ 455 261 10
e-mail: aiesec@aiesec.sk

www.saaic.sk
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
(SAAIC) podporuje a koordinuje programy medzinárodnej spolupráce
slovenských inštitúcií v rámci vzdelávacích a iných programov. SAAIC
je aj Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania, ktorého cieľom je prostredníctvom celoživotného vzdelávania prispievať k
rozvoju Európskej únie ako vyspelej znalostnej spoločnosti.
V rámci štyroch sektorových podprogramov (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus, Grundtvig) Programu celoživotného vzdelávania
môžu inštitúcie (prípadne jednotlivci prostredníctvom inštitúcie) požiadať o grant na:
•

Mobilitu jednotlivcov a skupín (žiakov, študentov, učiteľov, školiteľov, manažérov vzdelávania, poradcov, seniorov...),

•

Projekty (partnerstvá, siete a multilaterálne projekty),

•

Prípravné návštevy,

•

Sprievodné aktivity a iné.

Súčasťou Programu sú aj siete:
•

Euroguidance (sieť európskej spolupráce v oblasti celoživotného
poradenstva),

•

Eurydice (sieť poskytujúca informácie o vzdelávacích systémoch
a štúdiu v európskych krajinách).

Kontakt:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Svoradova 1, 811 03 Bratislava
Tel: +421 2 209 222 01
Fax: +421 2 209 222 09
WWW: http://www.saaic.sk
E-mail: llp@saaic.sk

www.iuventa.sk
Iuventa je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , ktorá poskytuje vzdelávacie, metodické a informačné
aktivity pre rôzne cieľové skupiny a koordinuje a realizuje aktivity na
podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže. Pôsobí v oblasti podpory práce s talentovanou mládežou (olympiády a predmetové súťaže).
Je sídlom Eurodesku – Európska informačná sieť pre mládež a mládežníckych pracovníkov.
Poskytuje informácie:
•

o mobilite mládeže a možnostiach jej podpory

•

o štátnej podpore talentovanej mládeže

•

o štúdiu, práci, voľnom čase pre mládež a mládežníckych pracovníkov

•

o participácií mladých ľudí

•

o platnej legislatíve

•

o dobrovoľníctve mladých ľudí

•

o vzdelávaní v oblasti ľudských práv

•

o výskume mládeže

•

o práci s mládežou a možnostiach jej podpory

www.enic-naric.net
Európsky portál pre uznávanie akademického vzdelania a odbornej
kvalifikácie na medzinárodnej úrovni.
Nájdete tu odkazy na príslušné inštitúcie v jednotlivých krajinách,
informácie o vzdelávacích systémoch, konkrétnych postupoch pri
posudzovaní dokladov o vzdelaní, resp. o odbornej kvalifikácii (medzinárodná akademická a profesijná mobilita).
Kontakt: Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Ministerstvo Školstva Slovenskej Republiky
Stromová 1, Bratislava
tel: 02/ 59 238 121, fax: 02/ 59 238 124
e-mail: naric@minedu.sk

www.icm.sk
Bezplatné poskytovanie poradenstva v oblasti práce, vzdelávania, cestovania, voľného času. Poradia Vám, ak sa chcete stať dobrovoľníkom,
o grantových programoch EÚ Mládež v akcii a ADAM. Organizujú školenia a spolupracujú s mládežníckymi organizáciami.

www.nadsme.sk
Agentúra koordinuje aktivity, vrátane finančných, na medzinárodnej, štátnej, regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj MSP
v Slovenskej republike.
Na stránke nájdete informácie o podnikateľskom prostredí v EÚ,
praktické rady ako začať podnikať, o zdrojoch financovania a taktiež sa
môžete zapojiť do niektorých z projektov určených pre podnikateľov.
Agentúra ponúka odborné semináre, na ktorých môžete získať
užitočné kontakty ale aj dozvedieť sa, ako začať podnikať za hranicami
Slovenska. Nájdete tu aj odborné publikácie a informačné materiály.
Kontakt:
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
National Agency for Development of Small and Medium Enterprises
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 502 44 515
fax: +421 2 502 44 502
e-mail: nadsme@een.sk

www.enterprise-europe-network.sk
Enterprise Europe Network je podpornou sieťou pre podnikanie a inovácie, zriadenou Európskou Komisiou.
Iniciatíva Enterprise Europe Network ponúka podnikateľom komplexné
a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií
a výskumu. Enterprise Europe Network združuje vyše 500 organizácií
so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac
ako 45 krajinách.
Pomôže Vám získať informácie a podporu v oblasti podnikania, poskytuje informácie o legislatíve EÚ a jej dopade na firmy a informácie
o programoch a iniciatívach EÚ pre firmy, ale aj v oblasti inovácií a výskumu. Na webovej stránke nájdete aj harmonogram pripravovaných
podujatí a ďalšie aktuality z oblasti podnikania.
Partnermi siete sú Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov,
BIC Bratislava, BIC Group, Slovenská obchodná a priemyselná komora a I-Europe (portál EurAktiv.sk).

www.jasr.sk
Poslaním organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o. je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a
ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

www.ial.sk/solvit
SOLVIT je on-line sieť na riešenie problémov, ktoré vznikajú pri porušení pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. SOLVIT centrá
existujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie a tiež aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Pomáhajú pri riešení sťažností od
jednotlivcov a podnikov. Sú súčasťou vnútroštátnej verejnej správy a
ich úlohou je poskytovať skutočné riešenia na skutočné problémy v
krátkej lehote desiatich týždňov. Svoje služby poskytujú zdarma.
Kontakt: SOLVIT centrum Slovensko, Úrad vlády SR
Sekcia vládnej legislatívy
Nám. slobody 1/29, 813 70 Bratislava
Tel.: +421-2-5729 5610
E-mail: solvit@vlada.gov.sk

http://europa.eu/europedirect
Pomôže Vám získať:
•

na všeobecné informácie o EÚ,

•

odporúčania na najlepšie zdroje informácií/rád a kontakty (na
úrovni EÚ alebo miestnej úrovni),

•

informácie o vašich právach a príležitostiach ako občana EÚ a o
tom, ako ich využiť v praxi (ako získať povolenie na pobyt alebo
uznanie kvalifikácie inom členskom štáte EÚ, ako podať sťažnosť
na škodlivé výrobky atď.),

•

ďalšie špecializované informácie (ak sa uplatňujú),

•

bezplatné doručenie niektorých publikácií EÚ poštou.

http://ec.europa.eu/ploteus/
PLOTEUS pomáha študentom, uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, rodičom, kariérnym poradcom a učiteľom pri hľadaní informácií o štúdiu v Európe.

http://europa.eu/youth

Európsky portál pre mládež Ti pomôže získať informácie o štúdiu, práci, letných brigádach, aupair, dobrovoľníctve a výmenných pobytoch, ale taktiež aj o Tvojich
právach európskom kontexte. Portál je vo všetkých jazykoch Európskej Únie.

www.europskaunia.sk/
eurydice
Informačná sieť o vzdelávacích systémoch Európskej Únie.

http://europa.eu/epso/
index_sk.htm
Európsky úrad pre výber pracovníkov do európskych inštitúcií, vrátane ponuky stáží.

www.esc-sr.sk
ECC NET – sieť európskych spotrebiteľských centier.

http://ec.europa.eu/
youreurope/
Portál o právach občanov a podnikateľov v EÚ.

http://europa.eu/travel/
index_sk.htm
Oficiálna webová lokalita Európskej únie pre ľudí na cestách po 27
členských štátoch EÚ.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Leták bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011

